
 
เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร 

สำหรับสิทธิของผู้สูงอายุ 
    หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อ
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
    ให้ผู้สูงอายุนำหลักฐานมาแสดงต่อเทศบาลตำบลจังหาร เพื่อ
ยื่นลงทะเบียนโดยมีหลักฐาน ดงัต่อไปนี้  
    1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  
  2. ทะเบียนบา้นตวัจริง  
   3. สมุดบัญชีเงินฝากกรณีที่ต้องการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 
ธกส.ประเภทออมทรัพย์ที ่ใช้ปัจจุบันสามารถยื่นหรือมีบัญชี
ธนาคารอ่ืนๆ ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน และต้องเป็นประเภทออมทรัพย์
เท่านั้น โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่ 
     กรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองให้ทำ
หนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ
อำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่เทศบาล
ตำบลจังหาร  
กำหนดวัน เวลา สถานที่รับขึ้นทะเบียน 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565 
เวลา  08.30 - 16.30 น. และระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566- 
30 กันยายน 2566 ในวันจันทร์-วันศุกร ์ (เว้นวันหยุดราชการ)  
ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร  อำเภอจังหาร 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธ ิ
     คุณสมบัต ิ  

  1. เป็นผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะอายุครบ 60 ปี นับจนถึงวันท่ี 1 
กันยายน 2567 (คนที่เกิดระหว่างวันท่ี 2 กันยายน 2506 – 1 
กันยายน 2507) หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 บริบูรณ์ขึ้นไป หรือเป็น
ผู้สูงอายุรายเก่าที่เคยรับเงินเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วย้ายที่อยูจ่าก
อบต./เทศบาลตำบล/เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร/สำนักงานเขต 
กทม. /เมืองพัทยา 
  2. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นท่ีตำบลจังหาร 
  3. ไม่เป็นผูไ้ด้รับสวัสดิการหรือสทิธิประโยชน์อ่ืนใด 
 จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน   
 ท้องถิ่น ได้แก่  

(ก) ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวดั บำนาญพิเศษ หรือเงินอ่ืน 
 ใดในลักษณะเดียวกัน  

(ข) ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น  

(ค) ผู้ไดร้ับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือ 
 ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนท่ีรัฐ หรือ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ บุคคลตาม     
(ก) (ข) หรือ (ค) ไม่รวมถึงคนพิการ หรือผู้ป่วยเอดสต์าม    
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หรือผู้ที่ไดร้ับ
สวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตร ี  

 วิธีการจ่ายเงินแบบขั้นบันไดดังนี ้
* ผู้สูงอาย ุอายุ 60 – 69 ป ีได้รบัเงินเดือนละ  600 บาท 
* ผู้สูงอายุ อาย ุ70 – 79 ปี ได้รบัเงินเดือนละ 700 บาท 
* ผู้สูงอายุ อาย ุ80 – 89 ปี ได้รบัเงินเดือนละ 800 บาท 
* ผู้สูงอายุ อาย ุ90 ปีขึ้นไป ได้รบัเงินเดือนละ  1,000 บาท 
วิธีการจ่ายเงิน 

     กรมบ ัญช ีกลางจะจ ่ายเบ ี ้ยย ั งช ีพผ ู ้ส ูงอาย ุตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ฉบับ 2  พ.ศ.2560 ฉบับ 
3 พ.ศ.2561 และฉบับ 4 พ.ศ.2562 ภายในไม่เกินวันท่ี 10 ของเดือน 
ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตภายในวันที่ 1 ของเดือนที่จ่ายเบี้ยยังชีพ จะได้รับ
เงินภายในเดือนนั้น โดยทางญาติอย่าพึ่งดำเนินการปิดบัญชีธนาคาร
ภายในเดือนที่ผู้สูงอายุเสียชีวิตเพราะจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพอีก 1 
เดือน หากไปปิดบัญชีจะทำให้กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้   
 - โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ 
 - โอนเงินเข้าบัญชีในนามผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้สูงอายุ 
การสิ้นสุดการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    
1. ถึงแก่กรรม (ตาย) 
2. ขาดคุณสมบัตติามหลักเกณฑ์  
3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิไดร้ับเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ  
การย้ายท่ีอยู่อย่างไรเพ่ือให้สิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้
อย่างต่อเนื่อง    
  ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องย้ายที่อยู่ ก่อนที่จะย้ายต้องไปติดต่อ
ทางเทศบาลตำบลจังหาร เพื ่อให้เจ้าหน้าที ่แนะนำการย้ายหาก
ผู้สูงอายุแจ้งย้ายไม่บอกทางเทศบาลตำบลจังหาร กรมบัญชีกลาง
ตรวจพบจะระงับการจ่ายเงินเบี ้ยยังชีพผู ้ส ูงอายุ เนื ่องจากขาด
คุณสมบัติการรับเบี้ยยังชีพฯ ในปีงบประมาณถัดไปตามระเบียบฯ 
เนื่องจากไม่ได้ไปลงทะเบียน ณ ที่องค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งใหม่ 
หากมีการย้ายที่ อยู่ผู้สูงอายุจะต้องลงทะเบียน ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบล/เทศบาลตำบล/เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร/สำนักงานเขต 
กทม./เมืองพัทยา นับจากวันที่ย้าย จึงจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพใน
ปีงบประมาณถัดไป ตามระเบียบฯ อย่างต่อเนื่อง 

ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลจังหาร     
อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด    

โทร 043-507068 
โทรศัพท์มือถือ นักพัฒนาชุมชน  

098-2682914 



                        
             เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร 
             การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ 
                ประจำปีงบประมาณ 2566 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับ

เงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

 ให้ผู้พิการนำหลักฐานมาแสดงตอ่เทศบาลตำบลจงัหาร 
เพื่อยื่นลงทะเบียนโดยมีหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
          1.บัตรประจำตัวคนพิการตัวจริง  
          2.ทะเบียนบ้านตัวจริง  
          3.สมุดบัญชีเงินฝากกรณีที ่ต้องการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร ธกส.ประเภทออมทรัพย์ที่ใช้ปัจจุบันสามารถยื่นหรือมี
บัญชีธนาคารอื่นๆ ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน และต้องเป็นประเภทออม
ทรัพย์เท่านั้น โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่ 

   กำหนดวัน เวลา สถานที่รับขึ้นทะเบียน 
  ในวันเวลาราชการ ตัง้แต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  ในวันจันทร์-
วันศุกร์  (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร  
อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด  
การแจ้งความประสงค์ ในการรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ 
    - โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ 
    - โอนเงินเข้าบัญชีในนามผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคนพิการ 
      กรณีที่ผู้พิการไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองให้ทำ
หนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ

อำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่เทศบาล
ตำบลจังหาร 

วิธีการจ่ายเงิน 
           กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2553 ฉบับ 2  พ.ศ.2559 ฉบับ 3 พ.ศ.2561 และฉบับ 4 พ.ศ.
2562 ภายในไม่เกินวันที ่ 10 ของเดือน รายละ 800 บาท       
คนพิการที ่อายุไม่เกิน 17 ปี รายละ 1,000 บาทต่อเดือน        
หลังจากที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการแล้ว กรณีที่คน
พิการเสียชีวิตภายในวันที่ 1 ของเดือนที่จ่ายเบี้ยความพิการจะ
ได้รับเงินภายในเดือนนั้น โดยทางญาติอย่าพึ่งดำเนินการปิดบญัชี
ธนาคารภายในเดือนที่คนพิการเสียชีวิตเพราะจะได้รับเงินเบี้ย
ความพิการอีก 1 เดือน หากไปปิดบัญชีจะทำให้กรมบัญชีกลาง
โอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้   

การสิ้นสุดการได้รบัเบี้ยความพิการ 
    1. ถึงแก่กรรม (ตาย) 
    2. ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์  
    3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเบีย้ความพิการเป็นหนังสือต่อองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีสทิธไิด้รับเบี้ยความพิการ  
การย้ายที่อยู่อย่างไรเพ่ือให้สิทธิในการรับเบี้ยความพิการได้
อย่างต่อเนื่อง   
    ผู้พิการที่มีความจำเป็นต้องยา้ยที่อยู่ ก่อนที่จะยา้ยต้องไป
ติดต่อทางสำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร ก่อนที่จะขอย้ายที่อยู่
เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสงัคมฯ จะได้แนะนำการยา้ย หาก
ผู้พิการแจ้งย้ายไม่บอกทางสำนกังานเทศบาลตำบลจังหาร 
กรมบัญชีกลางตรวจพบจะระงบัการจ่ายเงนิเบี้ยความพิการไว้
ชั่วคราวเนื่องจากขาดคุณสมบตักิารรับเบี้ยยังชีพฯ ตามระเบยีบ 

จนกว่าจะไปติดต่อขอลงทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบล/
เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร/สำนักงานเขต กทม. 
/เมืองพัทยา จึงจะมีสิทธิรบัเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป 
ตามระเบียบ 
การระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการชั่วคราวในกรณีที่คน
พิการไม่ต่อบัตรประจำตัวคนพิการที่ใกล้หมดอายุ   
     บัตรประจำตัวคนพิการมีอายุ 8 ปี ในกรณีที่บัตรประจำตัว
คนพิการใกล้หมดอายุ จะต้องตดิต่อขอทำบัตรประจำตัวคน
พิการใหม่ก่อนวันหมดอายุภายใน 30 วัน ณ สำนักงานเทศบาล
ตำบลจังหาร  อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด               
เพื่อดำเนินการส่งเร่ืองต่อไปยงัสำนักงานพฒันาสงัคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลจังหาร 
    อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด    

โทร 043-507068 
โทรศัพท์มือถือ นักพัฒนาชุมชน  

098-2682914 
 



 
การขอทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ ชำรุด สูญหาย 

เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ดูแลคนพิการ 
เอกสารการขอทำบัตรประจำตัวคนพิการ 

คนพิการรายใหม่ที่ยังไม่มีบัตรคนพิการ หลักฐานที่ใช้ดังนี้ 
1.รูปถ่าย คนพิการหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว              
จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
2.ทะเบียนบ้านคนพิการ   
3.บัตรประจำตัวประชาชน คนพิการ ( ในกรณีที่เป็นเด็กอายุ
ต่ำกว่า 15 ปี หรือไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใช้สูติบัตร 
(ใบเกิดแทน ) 
4.เอกสารรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของทาง
ราชการ  
( ต้องนำคนพิการไปพบแพทย์เพ่ือตรวจความพิการ ที่
โรงพยาบาลของทางราชการและขอเอกสารรับรองความ
พิการ)   จำนวน 1 ฉบับ   
5.ประจำตัวประชาชน (ผู้ดูแล)  กรณีต้องการมีผู้ดูแล 
6.ทะเบียนบ้าน (ผู้ดูแล)  กรณีต้องการมีผู้ดูแล 
7.หนังสือรับรองเป็นผู้ดูแลคนพิการ กรณีต้องการมีผู้ดูแล              
8.แบบ ปค.14                                                       
9.บัตรประจำตัว กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน (กรณีที่จะให้ผู้ใหญ่บ้าน)
รับรอง ปค.14                  
 

  
กรณีที่ต้องใช้หนังสือรับรอง และ ปค.14 

หมายเหตุ ในกรณีที่คนพิการมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ผู้ดูแล และผู้ดูแลอยู่คนละบ้านเลขท่ีกับคนพิการ จะต้องใช้
หนังสือรับรองผู้ดูแลคนพิการ และใบ ปค.14 ประกอบด้วย  
ทุกครั้งที่ยื่นขอทำบัตรประจำตัวคนพิการใหม่  

 
 
 

 
 

การระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการชั่วคราวในกรณีที่คน
พิการไม่ต่อบัตรประจำตัวคนพิการที่ใกล้หมดอายุ   
     บัตรประจำตัวคนพิการมีอายุ 8 ปี ในกรณีที่บัตรประจำตัว
คนพิการใกล้หมดอายุ จะต้องตดิต่อขอทำบัตรประจำตัวคน
พิการใหม่ก่อนวันหมดอายุภายใน 30 วัน ณ เทศบาลตำบล 
จังหาร  อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อดำเนินการต่อเรื่อง
ต่อไปยังสำนักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์จงัหวัด
ร้อยเอ็ด 
     กรมบัญชีกลางจะดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ภายหลังที่คนพิการได้ดำเนินการต่อบัตรประจำตัวคนพิการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการบันทึกข้อมูล
การต ่อบ ัตรประจำต ัวคนพิการในระบบสารสนเทศฯ   
เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 
 
 

 
ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลจังหาร  

และศูนย์บริการคนพิการตำบลจังหาร    
อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด    

โทร 043-507068 
โทรศัพท์มือถือ นักพัฒนาชุมชน  

098-2682914 

 

ความสัมพันธ ์

 

อยู่

บ้านเลขที่

เดียวกัน 

 

อยู่บ้านคนละ

เลขที ่

อยู่บ้านเลขที่
เดียวกัน/หรือ
คนละเลขที่  

ถ้า
เปลี่ยนแปลง

ผู้ดูแลคน
พิการ 

พ่อ แม่ บุตร 
พี่น้องสามี
ภรรยาที่จด
ทะเบียน
สมรส  

ไม่ต้องใช้
หนังสือ
รับรอง 

ใช้หนังสือ
รับรอง 

ใช้หนังสือ
รับรอง  
และใบ  
ปค.14 

ญาติ หลาน ปู่ 
ย่า ตา ยาย 
สามี ภรรยา  
ทีไ่ม่สมรส 

จดทะเบียนกัน 

ใช้หนังสือ
รับรอง  
และใบ  
ปค.14 

ใช้หนังสือ
รับรอง  
และใบ  
ปค.14 

ใช้หนังสือ
รับรอง  
และใบ  
ปค.14 



 
เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร 

การขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2566 (600 บาทต่อเดือน)  

เป็นเวลา 6 ป ี
 

คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธ ิ
1.มีสัญชาตไิทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มี 
สัญชาติไทย) 
2.เป็นเด็กแรกที่ยังไม่เคยลงทะเบียนที่ใดมาก่อนและอายุ   
ยังไม่เกิน 6 ปี 
3.อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย 
ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 
 

คุณสมบัติของผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน 

1.มีสัญชาติไทย 
2.เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ 
3.เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้อย 
อยู่ในครอบเรือนที่มีรายได้น้อย คือสมาชิกครัวเรือนมีรายได้
เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี 
 
 
 

 
เอกสารการลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก     

     หลักฐานที่มาแสดงต่อเทศบาลตำบลจังหาร ดังต่อไปนี ้
1. บัตรประจำตัว บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเด็ก ตัวจริง  
2. ทะเบียนบ้านบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเด็ก ตัวจริง  
3. สุมดเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ได้แก่ ธนาคาร ธกส.  
ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย  
4. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ตัวจริง  
5.สูติบัตรเด็กแรกเกิด ตัวจริง 
6.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี) 
5.หนังสือรับรองเงินเดือน ใบรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน       
ใช้ในกรณีที่ผู้ปกครองเด็ก เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องแนบตอนลงทะเบียน 
 

   กำหนดวัน เวลา สถานที่รับลงทะเบียน 
   ในวันเวลาราชการ ตัง้แต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  ในวัน
จันทร์-วันศุกร์  (เว้นวนัหยุดราชการ) ณ เทศบาลตำบลจังหาร 
อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด   
     

การสิ้นสุดการได้รบัเงินอุดหนนุเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   
  1.เด็กมีอายุครบ 6 ป ี    
  2.เด็กแรกเกิดถึงแกค่วามตาย 
  3.ผู้ปกครองยื่นคำขอสละสทิธิเ์ป็นหนังสือต่อ อบต./เทศบาล 
  4.ขาดคุณสมบัติตามระเบียบ 
 
 
 
   

   การเปลี่ยนแปลงสิทธ ิ
     ผู้ยื่นคำร้องของเปลี่ยนแปลงสิทธิรับเงนิอุดหนุนเด็กแรกเกิด 
ตามแบบ ดร.06 แบบ ดร.01 และแบบ ดร.02 ที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น      

 

 

 

 

 
  
 

ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลจังหาร     
อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด    

โทร 043-507068 
โทรศัพท์มือถือ นักพัฒนาชุมชน  

098-2682914 
 



 
เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร 

การขอกู้เงินคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
เพื่อการประกอบอาชีพ รายละไม่เกิน 60,000 บาท 

โดยไม่เสียดอกเบี้ย ชำระเป็นรายเดือนๆ ละ 1,200 บาท 
เป็นเวลา 50 เดือน 

เอกสารประกอบการกู้เงินประกอบด้วย 
1.สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1 แผ่น 
2.สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 คนพิการ และผู้ค้ำอย่างละ  1 แผ่น 
3.สำเนาทะเบียนสมรส คนกู้และคนค้ำประกัน (ถ้ามี)  
คนละ  1  แผ่น 
4.รูปถ่ายคนพิการขนาด 4 X 6 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
5.รูปถ่ายผู้ดูแล ขนาด 4 X 6 นิ้ว กรณีที่เป็นผู้กู้เงินแทน
จำนวน 1 รูป 
6.รูปถ่ายพื้นท่ีประกอบอาชีพ เช่น เลี้ยงสัตว์ ทำไร่ ทำนา 
7.แผนผังที่อยู่อาศัย แผนผังสถานที่ประกอบอาชีพ  
จำนวน 1 แผ่น 
8.ประมาณการค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ 
9.หนังสือยินยอมจากสามีหรือภรรยาผู้กู้เงิน (กรณีผู้กู้มีสามี
หรือภรรยาจดทะเบียนสมรสกัน) จำนวน 1 แผ่น 
 
 

 
10.สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสามี 
หรือภรรยาผู้กู้ อย่างละ  1 แผ่น 
11.หนังสือยินยอมจากสามีหรือภรรยาผู้ค้ำ (กรณีผู้กู้มีสามี
หรือภรรยาจดทะเบียนสมรสกัน) จำนวน 1 แผ่น 
12.หนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ออกโดย
หน่ายงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (ออกให้ไม่เกิน 90 วัน)  
13.สลิปเงินเดือนพนักงานบริษัท  ออกโดยบริษัทเดือนล่าสุด 
14.หนังสือรับรองผู้ดูแลกรณี ผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้กู้แทน 
รับรองโดยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมแนบสำเนาบัตร
ประจำตัวกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 1 แผ่น 
15.กรณีใช้ผู้ค้ำเป็นคนธรรมดา เช่น อาชีพค้าขาย อาชีพ
ทั่วไป ทำนา ทำไร่ ฯลฯ  จะต้องแนบสเตทเมนท์บัญชี
ธนาคารใดก็ได้ หรือถ่ายสมุดบัญชีธนาคารของ ผู้ค้ำทุกหน้า 
พร้อมรับรองสำเนาทุกแผ่น   
16.หนังสือคำขอกู้เงินกองทุนคนพิการฯ 
17.ใบรับรองแพทย์ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (กรณีคน
พิการมีสภาพร่ายกายไม่แข็งแรง และผู้ดูแลเป็นผู้กู้เงิน
จำนวน 1 แผ่น 
หลักเกณฑ์การพิจารณาที่ให้คนพิการมีอายุตั้งแต่ 70 ปี   
ขึ้นไปเนื่องจากมีความเสี่ยงในการกู้เงินและคณะกรรมการ
พิจารณาเงินกู้ที่จังหวัดจะไม่พิจารณาให้คนพิการกู้เงิน
จะต้องดำเนินการดังนี้ 
1.ให้ผู้ดูแลคนพิการในบัตรประจำตัวคนพิการกู้แทน 
2.กรณีที่คนพิการที่อายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป จะต้องขอ 
 

 
ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ โดยให้ระบุ
“คนพิการไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง
ได”้   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลจังหาร  
และศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลจังหาร    

อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด    
โทร 043-507068 

โทรศัพท์มือถือ นักพัฒนาชุมชน  
098-2682914 

 
 
 
 
 
 



 

  
  เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร 
การขอรับค่าจัดการศพตามประเพณี 

ประจำปงีบประมาณ 2566 
ขั้นตอนการยื่นขอรับเงินค่าจัดการศพ 

 ให้ผู้ที่เป็นบุตร หรือญาติผู้สงูอายุที่เสียชีวิตนำหลักฐาน
มาแสดงต่อเทศบาลตำบลจังหาร เตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี ้
          1.บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ของผู้เสียชีวิต  
          2.ทะเบียนบ้านตัวจริง ของผู้เสียชีวิต  
          3.ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ                                   
          4.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
          5.บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ของผู้ยื่นคำขอ   
          6.ทะเบียนบ้านตัวจริง ของผู้ยื่นคำขอ 
          7.สมุดบัญชีธนาคาร  

วิธีการจ่ายเงิน 
           สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์
จังหวัด เป็นหน่วยงานดำเนินจา่ยเงินให้กับญาติของผู้เสียโดยการ
โอนเข้าธนาคารตามที่ยื่นขอรับเงินตามแบบขอรับเงินสงเคราห์
และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
เป็นเงิน 3,000 บาท โดยเป็นไปตามประกาศกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั ่นคงมนุษย์ เรื ่องการสนับสนุนการ
สงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี  
 

 
 

  
 
 

ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลจังหาร     
อำเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด    

โทร 043-507068 
โทรศัพท์มือถือ นักพัฒนาชุมชน  

098-2682914 
 
 
 
 
 

 

 
  เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร 

การขอรับกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ 
ประจำปงีบประมาณ 2566 

ขั้นตอนการยื่นขอรับกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ 
 บัตรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง          
ท.74) พ้ืนที่ต่างจังหวัดสามารถลงทะเบียนได้ที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน/
กรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตทุก
เขต ตามท่ีระบุในทะเบียนบ้าน กรณีท่ีคนพิการไม่สามารถ
ลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ผู้ปกครองสามารถรับมอบอำนาจ
ให้ดำเนินการแทนได้ให้ผู้ที่เป็นบุตร หรือญาติคนพิการ
ลงทะเบียนแทนได้ 
      โดยต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 
          1.บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ของคนพิการ 
          2.ทะเบียนบ้านตัวจริง คนพิการ   
          3.บัตรประจำตัวคนพิการตัวจริง                                   

ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลจังหาร  
และศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลจังหาร    

อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด    
โทร 043-507068 

โทรศัพท์มือถือ นักพัฒนาชุมชน  
098-2682914 


